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V. Mérföldkő - Szakmai Beszámoló 

 Az EFOP projekt eszközeivel az V. Mérföldkőben is eredményesen folytattuk 

aprófalvas kistérségekben és a tanyavilágban a természeti, társadalmi belső 

erőforrásokra építve a helyi közösségi cselekvések szakmai segítését, támogatását, a 

hely és a helyi társadalom megtartó képességének fejlesztését. Kapcsolatépítésünk 

eredményeképpen összesen mintegy 24 db rendezvényen, eseményen 1101 kontaktus 

valósult meg. Hat megyei falugondnoki egyesület humán erőforrásának, közösségi 

bázisának fejlesztését színvonalas, élményt adó, emlékezetes közösségi eseményeken, 

rendezvényeken segítettük.  Projektet gazdagítja az a tény, hogy 2019-ben volt 30 éves 

a Falufejlesztési Társaság,valamint 2020-ban, idén  30 éves a falugondnokság 

Magyarországon. Az idősebb és fiatal falugondnokok tapasztalatai egyre szélesebb 

körben kapnak nyilvánosságot, s mint egy-egy jó példa, jó gyakorlat terjedhet tovább, 

válik ismertebbé a szélesebb, sőt esetleg a szaktárcai és politikai döntéshozók 

nyilvánossága felé is. A falugondnoki egyesületek munkáját tanulókörök 

szervezésével, ezek szakmai segítésével ösztönöztük. A partnerszervezetek 

közreműködésével folytattuk az együttgondolkodást a falugondnoki szolgálatok 

működésének újragondolására, kezdeményeztük a szellemi, lelki és számos gyakorlati 

tapasztalat mentén a szolgálatok belső megújítását. Folyamatsegítő-közösségépítő 

találkozókon mind a mintegy 24 rendezvény, esemény alkalmával bevontunk 

érdeklődő, nyitott fiatalokat, önkénteseket, sőt kifejezetten számukra szervezünk több 

falufejlesztési programot középiskolákban Pl. Vas megyében, Zala megyében, Fejér 

megyében, Heves megyében, Sz-Sz-B megyében is.  Segítettük Őket a személyes és 

az egyes, falugondnoksággal bíró kistelepülések közötti bizalom –és kapcsolatépítés 

elindításában, kiterjesztésében - a falugondnokság, mint egy jelentős közvetítő 

intézményrendszer tudásának, tapasztalatainak a felmutatásával. A kistelepülési 

identitás, önállóság, organikus közösségi működés és helyi megoldások valamint az 

egyes közösségek jövőbeni terveinek módszertani rásegítése jelenti a részünkről a 

tanulókörök, kispad beszélgetések szervezését, elsősorban a háztáji biogazdálkodás, 

fenntartható helyi kisléptékű gazdasági-gazdálkodási megoldások témában. 

       

 

 Kiemeljük az Alsómocsoládon, a hagyományossá vált Kemény Bertalan 

Falufejlesztési Díj átadást és országos falukonferenciát, melyen szép számmal vesznek 

részt falugondnokok. - Közösségépítő tudásuk nélkülözhetetlen a jövő fiatal 

falugondnokai számára. 

 

          ● Közösségépítő folyamat keretében megkezdtük a Falufejlesztési Társaságon belül a 

Falugondnoki Tagozat megerősítését, lábra állítását. A Falu- és tanyagondnoki Tagozat újjá 

szerveződésével megvalósulhat az eredeti  Kemény Bertalani szemlélet, amennyiben a 

Falugondnokok Házát a Tagozat a sajátjaként oktatásra, illetve a falugondnokok 

közösségének céljaira működtetné.  
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 Figyelemmel voltunk a projekt kötelező arculati elemeire és a teljes V Mérföldkő 

tevékenységének a szükséges dokumentálásra valamint a tervezett jelentősebb 

eszközbeszerzés megvalósítására. 

 

„A” tevékenységcsoport 
 

1. Önképzés  
 

Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről. Amennyiben nem valósult meg 
tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 

A kistelepülési identitás, önállóság, organikus közösségi működés és helyi megoldások 

valamint az egyes közösségek jövőbeni terveinek módszertani rásegítése jelenti a részünkről a 

tanulókörök, kispad beszélgetések szervezését, elsősorban a háztáji biogazdálkodás, 

fenntartható helyi kisléptékű gazdasági-gazdálkodási megoldások témában. A falugondnoki 

egyesületek munkáját tanulókörök szervezésével, ezek szakmai segítésével ösztönöztük. 
 
Projektesemény neve, típusa: Falugondnoki-tanyagondnoki tanulókör: 7 db  
 

Vértesacsa 2019 03.25. 26  Fg-tg-itanulókör 

Vértesacsa 2019 03.26. 25 Fg-tanulókör - háztáji 

biogazd. 

Vértesacsa 2019 06.22. 30 FFT 30 nf-i tanulókör 

Kecskemét 2019.06.25. 23 FG-TG.tanulókör 

Vértesacsa 08.08. 20 Népfőisk.műhely 

Vértesacsa 08.15. 25 fg-tanulókör 

Kecskemét 08.27. 23 fg-tg-tanulókör 

 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 172 
 
 

2. A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, 
kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása 
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Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 

Projektet gazdagítja az a tény, hogy 2019-ben volt 30 éves a Falufejlesztési Társaság. 

Az idősebb és fiatal falugondnokok tapasztalatai egyre szélesebb körben kapnak 

nyilvánosságot, s mint egy-egy jó példa, jó gyakorlat terjedhet tovább, válik ismertebbé a 

szélesebb, sőt esetleg a szaktárcai és politikai döntéshozók nyilvánossága felé is 

A partnerszervezetek közreműködésével folytattuk az együttgondolkodást a falugondnoki 

szolgálatok működésének újragondolására, kezdeményeztük a szellemi, lelki és számos 

gyakorlati tapasztalat mentén a szolgálatok belső megújítását.  

 
 

Vértesacsa 2019 06.01. 72 FFT 30 falufejl.szakmai 

konf.találk. 

 
Projektesemény neve, típusa: 30 éves a Falufejlesztési Társaság – születésnapi és jövőtervező 
országos találkozó és módszertani tapasztalatcsere –kommunikációs rendezvény. 
 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 72 

 

 

„C” tevékenységcsoport 
 

1. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetiségek kulturális 
identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése 

  
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 

 

Folyamatsegítő-közösségépítő találkozókon bevontunk érdeklődő, nyitott fiatalokat, 

önkénteseket, sőt kifejezetten számukra szervezünk több falufejlesztési programot 

középiskolákban Pl. Vas megyében, Zala megyében, Fejér megyében, Heves megyében, Sz-

Sz-B megyében is.   
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 Rezi 2019 03.16. 34  Népf műhely és 

gyümölcsészeti kiáll. 

Vasvár 2019 03.25. 27  Népf műhely és 

gyümölcsészeti kiáll 

Szücsi 2019 04.30. 42 Népf.esemény 

 
 
 
Projektesemény neve, típusa: Népfőiskolai műhelyek, gyümölcsészeti kiállítás 3 db 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 103 
 
 

2. Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és 
érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának 
erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében 
 

Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 

 

Kiemeljük az Alsómocsoládon, a hagyományossá vált Kemény Bertalan Falufejlesztési 

Díj átadást és országos falukonferenciát, melyen szép számmal vesznek részt 

falugondnokok. - Közösségépítő tudásuk nélkülözhetetlen a jövő fiatal falugondnokai 

számára. 
 
 

 Alsómocsolád 2019.03.08. 121  Kemény Bertalan 

Falufejlesztési Konf.és 

díjátadás 

Alsómocsolád 2020. 

02.28. 

122 K.B.falukonf.+díjátadás 

 
Projektesemény neve, típusa: 2db Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjátadás és országos 
falukonferencia 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 243 
 
 

3. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, 
illetve lebonyolítása 
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Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 

 

Segítettük Őket a személyes és az egyes, falugondnoksággal bíró kistelepülések közötti 

bizalom –és kapcsolatépítés elindításában, kiterjesztésében - a falugondnokság, mint egy 

jelentős közvetítő intézményrendszer tudásának, tapasztalatainak a felmutatásával. 
 

Szalafő 2019 03.14. 20 Vas megyei falugondnoki 

találk.népf.műhelymunka 

Csehimindszent 2019 04.03. 28  Vas megyei Fg.találk. 

Pusztacsalád 2019 04.18. 32  Gy-M-S megyei Fg.találk. 

 
 
 
Projektesemény neve, típusa: 3 db Vas-és Gy-M-S megyei Falugondnoki találkozók 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 80 
 
4. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása  
 
 
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 

Lakitelek 08.03. 158  Alföldi tanyagondnokok 

családi napja 

 
Projektesemény neve, típusa: Alföldi tanyagondnokok családi napja 1 db 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 158 
 
 

Választható tevékenység 
 

„A” tevékenységcsoport 
 

helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése: 
 
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 

Közösségépítő folyamat keretében megkezdtük a Falufejlesztési Társaságon belül a 

Falugondnoki Tagozat megerősítését, lábra állítását. A Falu- és tanyagondnoki Tagozat újjá 

szerveződésével megvalósulhat az eredeti  Kemény Bertalani szemlélet, amennyiben a  
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Falugondnokok Házát a Tagozat a sajátjaként oktatásra, illetve a falugondnokok 

közösségének céljaira működtetné. 

Vértesacsa 08.09. 15 tankör 

 
Projektesemény neve, típusa: 1 db  tanulókör keretében a Falufejlesztési Társaság 
falugondnoki tagozata jövőtervezése, szervezetfejlesztés 
 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 15 
 
 
 

„C” tevékenységcsoport 
 

 
a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése 

a helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében 
 

Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 

Társaságnak a falugondnoki erőforrása a valódi tőkéje. Ez a  

tőke pedig csak közösségként működtethető és fenntartható. 

Gyula 2019 03.14. 42  Népfőiskolai műhely-

KALOT könyvbemutató  

Vásárosnamény  2019 03.15. 42 Népfőisk.ünnepi 

esemény-Nagy magyarok 

tud.tört.kiáll. 

Székesfehérvár 2019 03.28. 42  Népf.kiáll.Nagy magyarok 

c. 

Balkány 2019 04.24. 29 Népfőisk.-Nagy magyarok 

kiáll. 

Kerkaújfalu,Mindszentkálla 2019 06.21. 30 Kerkai –KALOT nf-i 

tanulmányút 

Taliándörögd 2019.07.20. 73 Téka-nap-népi építészeti-

nf-i műhely 

 
 
Projektesemény neve, típusa: 6 db Népfőiskolai műhelyek, kiállítások, könyvbemutatók, népi 
építészeti tapasztalatcsere, tanulmányút 
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Elszámolni kívánt kontaktusszám: 258 
 
Mindösszesen: 24 db rendezvény, esemény 
Elszámolni kívánt összes kontaktus szám= 1101 
 
 
Vértesacsa, 2020-03-10 
 
 
Fáy Dániel 
elnök 
 

 

  


